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باززایــی ریش ـههای خشــونت در آملان پــس ازجنــگجهانــی دوم با
تکیه بر آرای اسالوی ژیژک
(مطالعه موردی :آنسلم کیفر -گئورگ بازلیتس)

چکیده:
خشونت تسری شده از جنگ در یک جامعه و عواقب آن در یک برهه زمانی خاص تمام
نمیشود و در ادوار مختلف ،باقی میماند .تحقیرها و سرخوردگیهای ناشی از جنگ
توســط هنرمند تا مدتها پس از آن ،بهصورتهای مختلــف در آثار هنری نمود پیدا
میکند .این پژوهش ،قصد دارد تا به بررسی تاثیرات جنگ بر آثار هنرمندانی بپردازد
که تحت تاثیر دوره پرتالطم بعــد از جنگ ،آثار خویش را خلــق کردهاند و در پی آن
است که نشان دهد ،چگونه مفاهیم ناشی از سرکوب ،همچون خشونت در آثار هنری
نمود مییابد؟ با بررســی فرم و محتوای آثار هنرمندانی که تنها با ویرانههای پس از
جنگ روبهرو بودهاند ،به این پرسش میپردازد که شرایط اجتماعی و سیاسی ،چگونه
میتواند بر آثار هنرمندان آن عصر و بعــد از آن ،تاثیر بگــذارد؟ همچنین ،بازنمایی
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خشــونت و فقدان هویت در آثار این هنرمندان تا چه میزان موفق عمل کرده است؟
روش پژوهش در این مقاله ،توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانهای
صورت پذیرفته است .چند نمونه از آثار هنرمندان معاصر آلمان آنسلم کیفر -گئورگ

تاریخ دریافت1398/02/21 :

تاریخ پذیرش1398/07/08 :

بازلیتس ،و نوع ارتباط آن با دیدگاه ژیژک در باب خشــونت را -که خشونت پنهان را
موثرتر از خشونت آشــکار میداند -از لحاظ فرم و معنا و مفهوم مورد کنکاش قرار میدهد .این پژوهش نشان میدهد ،اثر هنری با وجود
اینکه همیشه در طول تاریخ هنر ،زیبا تلقیشده ،برای بازنمایی زشــتیها و نابرابریها ،عقیم مانده است .زیرا اثر هنری از سوی مخاطب
زیبا تلقیشده و این برای هنرمند معترض به شرایط اجتماعی ،نوعی شکست محسوب میشود.
واژگان کلیدی :خشونت ،جنگ ،اسالوی ژیژک ،آنسلم کیفر ،گئورگ بازلیتس
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باززایی ریشههای خشونت در آلمان پس از جنگ جهانی دوم با تکیه بر آرای اسالوی ژیژک (مطالعه موردی :آنسلم کیفر -گئورگ بازلیتس)

مقدمه
تاثیر جنگ بر پدیدههای اجتماعی ،غیر قابل انکار است و باعث
تغییرات اجتماعی میشود .آلمان -که در طول جنگ جهانی
دوم بسیار آسیبدیده بود -پس از فروکش کردن آسیبهای
اجتماعی ،مســاله تعریف آینده را در مقابل خود میدید .در
این میان ،آلمان تالش داشت تا با نزدیک شدن به ارزشهای
توسعهمدارانه نظام سرمایهداری و بهخصوص ،مصرفگرایی
آمریکایی ،چهرهای جدید از خود نشان دهد .این ،در حالی بود
که ،کنشهای خشونتآمیز ناشی از شرایط ناپایدار حاصل از
تقابل قدرتهای جهانی ،نه تنها ،به پایان نرسیده بود ،بلکه هر
روز در نقطهای جدید از جهان ،خود را به شکلی جدید ،بروز
میداد .ارزشهای مبتنی بر توسعه در جامعه غربی ،خود را در
همسایگی ویرانههای روبه گسترش میدید .جنگ سرد ،بروز
رسمی خشونتی بود که ریشه در تقابلهای ایدئولوژیک جنگ
جهانی دوم داشت.
این تغییر و تحول در ساز وکار قدرت ،باعث شد تا اندیشمندان
معاصر بهواکاوی مفاهیم سنتی و کالسیک خشونت بپردازند.
اسالوی ژیژک ،متفکر شناخته شده در عالم نظری ه انتقادی،
از جمله این متفکران بود .گفتمان او در باب خشونت ،نشات
گرفته از نظریات والتر بنیامین 1اســت .بســتر نظریات او در
باب خشونت ،در ساحت عدالت و عرصه مناسبات اجتماعی-
اخالقی تعریف میشود .درست در نقطه تصادم است که عرصه
اخالقی و عدالت ژیژک با چاشــنی روششناسی هگلی خود
که مخلوطی از مفاهیم روانکاوی الکانــی را نیز دربر دارد ،با
گفتمان والتر بنیامین گره میخورد .بهطــور کلی ،میتوان
گفت ،روانکاوی نوآورانه الکان 2برای پرداختن به موضوعات
و واژگان مفهومی و تحلیلهایش ،بهویژه در مقوله «خشونت»
مورد توجه ژیژک قرار گرفته و روش اندیشیدن ژیژک تحت
نفوذ فلسفه هگل 3اســت و آثار مارکس 4انگیزه و دلیلی برای
کتابهای او فراهم میآورند.
شرایط وصف شــده در باال ،با واکنشهایی در جامعه هنری
نسبت به مفاهیم از پیش تعریف شده ،همچون خشونت ،نیاز،
فقدان ،مــرگ و ...همراه بود .از جملــه هنرمندانی که تالش
دارند ،با نمایانــدن این گفتمان در آثار خویــش به معرفی و
اعتراض نســبت به آن بپردازند ،میتوان به گئورگ بازلیتس
و آنسلم کیفر اشاره کرد.
این پژوهش ،درنظــر دارد با تبیین رابطــه مباحث تئوریک

ژیژک درباب خشــونت ،نگاهی دقیقتر به دالیل و چگونگی
بازتاب آن در آثار این دو هنرمند آلمانی داشــته باشد .کلید
واژههایی همچون خشونت ،نیاز ،فقدان و- ...که برای تحلیل
آثار هنری هنرمندان استفاده میشود -کلیاتی است که از نظر
یک مولف ،میتوان در آثار هنری برداشــت کرد؛ و از این رو،
باید گفت که هیچ نقدی وحی منزل نیســت و به طور کلی،
آثار هنری در گستره تحوالت اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و
هنری شــرح و نقد چندباره میطلبند .تحول در گستره هنر،
ما را به بازاندیشی هنر گذشته فرا میخواند .هدف اصلی این
مقاله ،بررســی ریشهها و ســویههای پنهان خشونت در آثار
هنرمندان آلمان بعد از جنگ با توجه بر آراء ژیژک میباشد؛
در واقع ،این فرض در راســتای پرسش اصلی است که ،انسان
سرخورده و تحقیر شده توســط جنگ ،در عرصه هنر چگونه
دست به فرافکنی میزند؟ چه ارتباطی بین جنگ و ساماندهی
ذهن هنرمند وجود دارد؟ هنر ،همواره ،در مواجه با پدیدههای
خارجی ،چون جنگ واکنش نشــان میدهد و تاثیرات آن ،تا
مدتها پس از جنگ ،در آثار هنری بهصورت مستقیم و غیر
مستقیم قابل مشاهده اســت .الزاما ،جنگ در مقطع خاصی
شــروع و پایان نمییابد؛ بلکه تا دورههــای متمادی فرهنگ
و جامعه را درگیر خود میکند .بازتــاب تجربه-های درونی
انسان ،همچون درد ،غم ،خشونت و- ...که ما ب ه ازای خارجی
ندارند -پیوســته برای هنرمند معاصر ،که آیا به عنوان شی
هنری قابل نمایش است یا خیر ،دغدغه محسوب میشود .از
اهداف این پژوهش ،بیان تاثیر جنگ بر سدههای متمادی بعد
از خود و تحلیل فرم و محتوای چنــد نمونه از آثار هنرمندان
نامبرده با تکیه بر آراء ژیژک در باب خشونت میباشد.
روش پژوهش
روش یا در واقع ،رویکرد کلی این پژوهش ،مطالعه موردی بر
روی آثار دو تن از هنرمندان معاصر آلمان است .این پژوهش
با شیوههای دســتیابی به اطالعات ،براســاس مستندات
کتابخان های و اینترنتی گردآوری گردیده است؛ در این راستا،
سعی برآن شده ،تعدادی از آثار آنسلم کیفر و گئورگ بازلیتس
که در ارتباط با مفهوم خشــونت متأثر از جنگ است -موردمطالعه و تحلیل قرار گیرد و برای بررســی این مهم از دیدگاه
و نظریات ژیژک در باب خشونت استفاده شده است .باتوجه
به در دسترس نبودن اصل آثار از منابع اینترنتی و سایتهای
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گالری  Moma, Tateاســتفاده شده اســت .همچنین ،این
پژوهش از روش اسنادی برای جمعآوری اطالعات بهره برده و
به مصاحبههای منتشرشده این افراد رجوع کرده است .روش
این مقاله توصیفی و تحلیلی میباشد.
پیشینهپژوهش
با همه اهمیت موضــوع هنر آلمان و خشــونت بعد از جنگ
جهانی دوم و تاثیرات ناشــی از آن در آثــار هنرمندان ،این
مضمون دارای پیشــینه چندان محکمی در ایران نیســت.
بیشتر مطالب مربوط بــه این دوره ،بهصــورت اجمالی در
کتابهای مختلفی از تاریخ هنر مانند «هنر مدرنیســم» از
ساندرو بکوال(« ،)1393هنر مدرن» از نوربرت لینتن(،)1395
و کتــاب «هنــر معاصر پــس از جنــگ ســرد» از جولیان
اســتاالبراس( ،)1389آمده اســت .در این میان ،در مباحث
سیاسی و اجتماعی ،مساله خشــونت و جنگ بیشتر مورد
توجه بوده اســت؛ اما بهطور اخص در زمینــه هنر و تاثیرات
آن بر هنرمند ،کمتر مورد کنکاش قرار گرفته اســت .در باب
نظریه ژیژک ،میتوان به مقاله «خشونت در نظر گاه انتقادی
اسالوی ژیژک» از آقای کیانوش دل زنده()1392؛ و یا به مقاله
«خشــونت در وضع طبیعی هابز :بازنمایی انواع خشونت در
لویاتان» از نفیسه اهلل دادی و محمد علی توانا( ،)1396که با
بهره جویی از مبانی نظری ژیژک به تحلیل گونههای خشونت
در وضع طبیعی هابز میپردازد ،اشاره کرد .همچنین ،در این
مقاله ،تالش شده است ،تا از منابع دســت اول استفاده شود
از این رو ،کمتر به مقاالت تکراری رجوع شــده .در اینجا ،به
چند نمونه از پایاننامههایی که به تفصیل به نقد و بررســی
آثار هنرمندان مذکور پرداختهاند اشاره میگردد :پایاننامه،
«بررسی خشونت در نقاشــی های اکسپرسیونیسم نیمه اول
قرن بیستم» از اکرم سلیمانی رافع ( ،)1391به طور مبسوط
به مقوله نقاشی اکسپرسیونیسم میپردازد؛ که شیوهای بیانگر
برای هنرمند است ،تا عواطف یا حاالت خود را با بیانی اغراق
آمیز و مهیج به تصویر در آورد .از دیگر موارد ،میتوان به پایان
نامه «آنسلم کیفر و جایگاه آن در هنر معاصر» نوشته فاطمه
سلیمانی( ،)1389اشاره کرد .پایان نامه «دیالکتیک منفی در
مکتب فرانکفورت با تکیه بر آراء آدرنو و بررســی تحلیلی آثار
بازلیتس و کیفر» از مهدیه توتونچیان( ،)1394با تحلیل آراء
آدرنو ،جایگاه اصلی هنر پس از جنگ جهانی دوم در آلمان را

بازمیشناساند .به عالوه ،پایان نامه «مقایسه تحلیلی تاثیرات
جنگ در آثار نقاشی اروپا با نگاهی به آثار گویا ،پیکاسو ،آلبرتو
بوری و آنســلم کیفر» توسط مهدی شــریف زارع(،)1393
صورت گرفته اســت .اگرچــه در قالب یک مقالــه علمی-
پژوهشــی در مورد هنرمندان مذکور نمونهای یافت نشد ،اما
نقدها و تحلیلهایی در برخی از مجالت در خصوص آثار این
هنرمندان انجام شده که در این زمینه میتوان به تحلیلهای
علی گلستانه در مجله گلستانه و در دوهفتهنامه تندیس اشاره
کرد .نوشتار تحلیلی با مبانی نظری و ایدهپردازی در این باب
به طور مشــخص با تکیه بر رویکرد خشونت از دیدگاه ژیژک
کار نشده است.
گفتمان خشونت در دیدگاه ژیژک
جنگ یکی از تلخ ترین رویدادهایی اســت که امکان دارد در
سراسر تاریخ رخ بدهد .اثرات ناشــی از آن تا دهه ها و سال ها
وجود دارد و دیده میشود .دالیل ایجاد جنگها زیاد هستند
از کشورگشــایی ،گســترش قدرت گرفته تا دفــاع از میهن
میتواند باشــد .جنگ پدیده ای سخت ،سنگین و سیاه است
با وجود این ،جنگ همیشه وسیلهای جدی در خدمت هدفی
جدی اســت؛ «جنگ ،عمل خشنی اســت که کاربرد زور در
آن نامحدود اســت و هر یک از متداعیین قانونی را به دیگری
تحمیل میکند ،و از اینرو ،نفوذ متقابلی رخ میدهد که از هر
دو سو به اوج میرســد»(فرایا .)193 :1391 ،جنگ جهانی
دوم یکی از سهمگینترین و پرپیامدترین رویدادهای فراگیر
جهانی است.
یکی از شدیدترین اشکال خشونت که در قرن بیستم شاهد
آن بودیم ،جنگ جهانی دوم و کشــتار همگانــی یهودیان
و کولیان به وسیله نازیان میباشــد .خشونت ناشی از جنگ
در انطبــاق با زندگی واقعی همیشــه با مفهومش ســازگار
نیست؛ بلکه بهصورت انتزاعی و غیر مستقیم بروز مینماید.
«خشونت ،چه خفیف باشــد و چه بسیار شدید ،همیشگی و
همه جایی است :خشــونت جنگها و ضرب و جرح هایی که
تمامیت جسم انسان را تهدید میکند ،شورشهای مسلحانه،
خشونت آسیب رساندن به شئون انسانی(تبعیض ،شکنجه،
بیعدالتی ،سوءقصد به جان و اموال شــخص) ،و نیز سوانح
طبیعی ،هنگامی که موجب نابودی انسان میشوند»(همان:
 .)3همه جوامع با مســـال ه خشـــونت مواجهانــد ،در هیچ
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جـــامعهای ،حل مشـــکل خشـــونت با حذف خشـونت
میسـر نمیشود .در بهترین حالت ،میتوان خشونت را مهار
یا مدیریت کرد .خشــونت در ابعاد متعــددی بروز میکند،
هیچ راه سادهای برای اندازه گیری ســطح خشونت در یک
جامعه وجود ندارد(.نورث ،والیس و وینگاست.)55 :1395 ،
خشــونت ،نمایانگر چنان مفهومی حیاتی بــرای گفتمان
فلسفی است که تمامی عرصههای آن :هســـتی شناسـی،
ماورای طبیعی ،کیهان شناسی و همچنین ،سیاست ،انسان
شناسـی ،روان شناســـی و زیبایی شناسـی را فرا میگیرد.
خشونت در همه عرصهها ،نقش و کار ویژهای را بر عهده دارد.
این «همه جایی بودن» ،آن را مفهومی میسازد که دریافتش
دشوار است(فرایا.)10 :1391 ،
پذیرش وجود نازدودنی بودن خشونت ،گام نخست درک آن
است .پنهان شدن بسیاری از ابعاد آشــکار و پنهان خشونت
زیر نقاب ســویههای پنهان و نظام مند ،اندیشمندان معاصر
را واداشــته در واکاوی این مفهوم تجدید نظری نســبت به
روایت سنتی و کالســـیک آن ارائه دهند .اسـالوی ژیژک ،از
جمله این متفکران اسـت که ضمن مقابله با توجیهـات نظم
حاکم جهـانی در قبال مسئلهی خشونت ،سویههای رادیکال
و پنهان خشونت در نظام سیاســی حاکم را افشا میکند(دل
زنده .)1392 ،اســاوی ژیژک ،5متفکری زنده و شــناخته
شده در عالم نظریه انتقادی میباشد .ژیژک فیلسوف و نظریه
پرداز انتقادی ،که بخش عمده کارش در سنت فلسفی هگلی،
مارکسیســم و نیز روانکاوی الکانی اســت .اسالوی ژیژک
در پی آن اســت که ،ضمن مقابله با توجیهــات نظم حاکم
جهانی در قبال مسال ه خشونت ،ســویههای رادیکال و پنهان
خشونت در نظام سیاسی حاکم را افشــا کند .ژیژک در باب
خشونت از والتر بنیامین تاثیر گرفته ،بنیامین با رساله «نقد
خشــونت»( ،)1921مناظرهای ناگشــوده در باب خشونت
مطرح کرده که تاکنون ،جدال بر سر آن ادامه دارد .خشونت
در نگاه بنیامین ،بستری جدید پیدا میکند؛ بستری که اتفاقا،
محل تصادم دیدگاه وی و ژیژک به شمار میرود .بستر مورد
نظر ،نه در ساحت قانون ،بلکه این بار در ساحت عدالت و عرصه
مناسبات اجتماعی اخالقی ،نگرشی جدید به خشونت را طلب
میکند .تالقی عرصه اخالقی و عدالت ژیژک با چاشنی روش
شناسی هگلی خود ،که مخلوطی از مفاهیم روان کاوی الکانی
را نیز در بردارد ،با گفتمان والتر بنیامین گره میخورد.

ژیژک باور دارد که بی طرفی ،تساهل ،رواداری ،عدم خشونت
کذب و جعلیات ،تفکر امانیستی اســت .ژیژک با شناخت از
مفاهیم روانکاوی الکانی نظیر دیگری ،سوپر اگو و فرایند سوژه
شدن ...،با قاطعیت بر خشونت تاثیر میگذارد ،و همچنین ،او
فراتر از فیلسوفان آکادمیک اخالقی از واقعیت اخالقی صحبت
میکند که بیشتر تحت تاثیر روانکاوی الکان میباشد .ژیژک
طرح روانکاوی الکان را بازتعریف میکند ،تا به نواقص و ضعف
سوژه اشــاره کند .کمبودها و ضعف ذاتی که اتفاقا ،با تحریک
مناسبات اخالقی و قانون به اعمال خشونت تحریک میشود.
ژیژک با دســت مایه قرار دادن روانکاوی الکان به بررســی
شــیوههای فهم و بدفهمی خشــونت میپردازد و شیوه نقد
جدیدی را با استفاده از آن ارائه میدهد.
ژیژک بــا مفاهیم روانکاوانــ ه الکانی امر واقــع ،نمادین ،امر
خیالی که به واسطه میزان درک شــدگی سوژه از خشونت و
گزار ه الهی /اسطور ه بنیامین -که مبتنی بر تمایز تجلی یافتن
خشــونت و واقعی بودن آن است -خشــونت را به چند قسم
تقسیم میکند :خشــونت کنشگرانه -که نمایان ترین نوع
خشونت است -که به دست کنش گران اجتماعی ،افراد شرور،
دستگاههای ســرکوبگر انجام میشــود .این نوع خشونت
با سربرآوردن سرمایه داری شــکل تازهای یافت و خشونتی
است عریان؛ خشــونت عریان که بر ســوژه نمایان میشود،
خشونت پنهان را -که مهمتر از خشونت عریان است -به نفع
دومی مصادره میکند .نوع دیگر آن خشونت کنش پذیرانه،
خشــونتی پنهان اســت که ژیژک از آن ،به عنوان خشونت
سیستمی نام میبرد؛ که قابلیت نمادین شدن ندارد و در بستر
مناسبت اجتماعی و اخالقی به شکل «تجلی» نمایان میشود.
نژادپرستی ،نفرت پراکنی و تبعیض که همراه خشونت است،
خشــونت پنهان در نگاه ژیژک الویت دارد به خشونت عریان.
نوع دیگری از آن ،خشــونت نمادین که سیســتمی اســت،
و تاثیرات فاجعه بار نظام های اقتصادی و سیاســی بر جامعه
میباشد(ژیژک.)22 :1389 ،
این نوع تقسیم بندی به تاریخ فلسف ه خشونت به قبل و بعد از
بنیامین نظر دارد .در تاریخ فلسفی خشونت ،خشونت بیشتر
در چارچوب قانون نگریسته میشــد؛ ولی بنیامین با رساله
توجه برانگیز خود به وجوه دیگری از خشــونت اشاره میکند
که اگرچه ،نمایان نیســت ،ولی بســیار مهمتر و تاثیرگذارتر
میباشــد .همین ســویه غیر قابل نمادین شــدن در رساله
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بنیامین مورد توجه ژیژک قرار میگیــرد .به نحوی که ،برای
ژیژک خشونت ،تنها در صور عریان و نمایان خالصه نمیشود.
خشــونت برای ژیژک ،حتی در پس زمینههای احساســات
ضد خشونت و حامیان عدم خشــونت حضور دارد؛ که اتفاقا،
تالشهای مبارزه با خشــونت و ترویج تساهل را نیز مدیریت
میکند« .خشــونتی که با ذات یک نظام سرشــته شده ،نه
تنها ،خشونت فیزیکی مستقیم ،بلکه افزون بر آن ،شکلهای
ظریفتری از قهر و اجبار که مناســبات سلطه و بهره کشی از
جمله تهدید به خشونت را سرپا نگه میدارد» (همان.)20 :
خشــونت را میتوان در قالــب برخورد فیزیکی یــا از طریق
تهدیدات قهری برخــورد فیزیکی اعمال کرد .هــر دو اقدام،
خشــن و تهدید قهری از عناصر خشونت هســتند .هیچ راه
ســادهای برای اندازه گیری سطح خشــونت در یک جامعه
وجود ندارد .برای درک خشونت وارد شده به قربانیان خشونت
مناسبتر است که فاصله مان را با انواع خشونت حفظ کنیم
و برای درک شــدت و مقدار آســیبزای آن باید از تاثیرات
آسیبزای خشونت چشم پوشی کنیم؛ زیرا سوژه در رودرویی
مستقیم با خشونت ،قدرت اندیشــیدن را از دست میدهد؛
که نوعی فاصله گذاری میان سوژه و دیگری را طلب میکند.
ژیژک معتقد است که «رودرویی مســتقیم با خشونت ،ذاتا،
تحیر زاست؛ بیزاری شدید از اقدامات خشونت بار و همدردی با
قربانیان ،پیوسته ،همچون کششی دامگونه ،ما را از اندیشیدن
باز میدارد .برای آنکه بتوانیم بیطرفانه به بست نظری گونه
شناسی خشــونت بپردازیم ،باید بنا به تالیف ،چشم بر تاثیر
آسیب زای آن ببندیم»(همان.)12 :
انسانی که در آشوب و بلوای ناشی از جنگ جهانی دوم گرفتار
میآید ،مساله اصلی او زنده ماندن و بقاست .نه فقط به معنای
فیزیکی کلمه ،بلکه مهمتر از آن ،به لحاظ روحی -روانی؛ یعنی
او باید یاد بگیرد ،بعد از اینکه جهانش ،عالم نمادینش ،به تمام
معنا فرو میپاشد ،دچار «فقدان واقعیت» نگردد.
ژیژک زمانه معاصــر را در احاطه فشــارها و الزامات اخالقی
میبیند که توسط حاکمان قدرت مصادره شده .وی ،همچـون
الکان و مســتند بر مفاهیم الکانی خود ،قایل به مناسبات و
هستی اجتماعی برای خشونت میباشد؛ که از نمادین شدن
سر باز میزند و از آن فرار میکند .همچنین ،ژیژک ،پذیرش
خشــونت بیبدیل را نیازمند حضور ،نقــاط ضعف و عوامل و
عیوبی میداند که به نظر او ،بخشــی از آن در بعد روانکاوانه

خود فرد حضور دارد و قسمتی از آن به عوامل بیرونی بستگی
دارد ،که همان سیســتم اداری جهان معاصر میباشد .البته،
ژیژک به این نظریه باور دارد که کســانی کــه طرفدار عدم
ل هستند ،خود مرتکب نوعی ریاکاری و جعل
خشونت و تساه 
میشوند.کمبودها و نواقص در نگاه روانکاوانه الکانی ژیژک،
باعث میشود که ســوژه ،نتواند در برابر خشونت بایستد و در
کنترل خشونت با عقل ،احساس ناتوانی میکند.
نقد و تحلیل آثار هنری
هنر همــواره ،درباره چیزی اســت که مســتقیما ،نمیتوان
بدان پرداخت و تنها باید سربســته و اشــاره وار از آن سخن
گفت .آثار هنری آگاهانه یا ناآگاهانه ،آشکار یا پنهان ،درگیر
در امور سیاســی و اجتماعیاند .البته این یک پدیده نوظهور
یا گرایش متاخر نیســت؛ بلکه اگر سیاست را مسال ه قدرت یا
ارتباط بدانیم ،هر اثر هنری ،حتی انتزاعیترین اثر ،باسیاست
زمان ه خود پیوند خــورده و محصول آن است(اســتاالبراس،
 .)8 :1397پرســش اصلی در اینجا مطرح میشــود؛ اینکه
چه نوع توصیفی مورد نظر هنرمندان است؟ مسلما ،توصیف
واقع بینانه وضعیت نیســت .بلکه همانی اســت که واالس
اســتیونز« 6توصیف بی مــکان» می-خوانــد؛ و مخصوص
هنر میداند(ژیــژک .)14 :1389 ،هنر ،به هــر حال ،قدرت
زبان هنرمندانه در مواجهه با تجربه و احســاس مشــترک،
بردگی یا رهایی نیست؛ بلکه آگاهی از هویتی فعلی است که
ریشههایش در گذشــته حضور دارد؛ چه این گذشته خوب
باشد ،چه بد .در واقع ،در این بســتر است که هنرمند خود را
در آینه «احساس تاریخی» مییابد که نه نابود میشود و نه به
اسارت در میآید؛ صرفا ،وادار به ثبت کردن میشود(سالنت،
.)101 :1383
هنرمندان جهانهایی دگرگون شــده میآفرینند؛ دنیاهای
متفاوتی که به صورت آثاری هنری خلق میشوند .اگر توصیف
آنها از امر واقعی بر حسب امور واقعی و عاری از احســـاس،
فارق از عالیق خویش ،و عـینی نگـاه کردن باشد ،هیچ چیزی
جز لکهای بی صورت و بی شکل نیست؛ شی و امور واقعی ،تنها
زمانی خصوصیاتی واضح و متمایز پیدا میکنند که به آن «از
زاویهای خاص» نظر کنیم؛ یعنی از منظری «بسته به عالیق
شخصی» -که میل آن را تقویت میکند -بر آن سایه میاندازد
و در آن دســت میبرد .همانطور که ژیــژک در کتاب «کژ
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نگریستن» اشاره میکند؛ اگر به چیزی مستقیم نگاه کنیم،
واقع بین باشیم ،آن را «چنان که در واقعیت هست» میبینیم؛
و حال آنکه ،نگاه َآشــفته بر اثر آرزوها و اضطرابهای ما(کج
نگاه کردن) ،تصویــری معوج و مبهم به مــا میدهد(ژیژک،
 .)32 :1396ژیژک با ســوی ه کژ نگری ،پــرده از ابعاد پنهان
ذات آدمی ،بر میدارد .ضمن آنکه ،ایــن ابعاد پنهان درونی
انســان ،میتوانند پای خود را فراتر از ذات آدمی بگذارند و در
عرصه بیرونی در قالب دیگری بزرگ نمایان شوند و در اعمال
خشــونت لحاظ گردند(همان .)15 :اظهار خشونتی از درون
است که ما را از خشــونت بیرونی محفوظ میدارد؛ خشونت
درونی راه گشاست ،خشــونت بیرونی خستگی ناپذیر است.
باید از هر وســیلهای برای حفاظت از خود مدد جوییم .هنر
واالترین صورت امید است .ابتداییترین وظیف ه هم ه هنرها،
این است که ما را نسبت به خود و جهان پیرامون-مان آگاه تر
میسازد(دنچف.)17 :1395 ،
در قلمرو هنرهای تجسمی ،مخاطب ،اثر هنری را از فاصلهای
بســیار نزدیک نگاه میکند ،بنابراین« ،فاصله عینیاش» را
نسبت به آن از دست میدهد و در نتیجه به سوی آن کشیده
میشود .بازنمایی در هنرهای قرن بیستم نه از واقعیت تقلید
و نه آن را به وســیل ه رمزگان نمادین القا میکنــد ،بلکه امر
واقعی را با «تسخیر بیننده» عرضه میکند .توصیف خشونت
در آثار هنری نوعی توصیف واقع بینان ه وضعیت نیســت .در
چنین توصیفی ،محتوای توصیف در مــکان و زمان تاریخی
خود تشریح نمیشود؛ بلکه به عنوان پس زمین ه پدیدهای که
میخواهیم توصیف کنیم ،مکان (مجــازی) خاص آن را -که
وجود ندارد -میآفرینیم؛ به صورتــی که ،چیزی که در آن به
چشــم میخورد ،نمودی نیســت که عمق واقعیت ورای آن
مویدش باشد؛ بلکه جلوهای کنده شده از متن است؛ نمودی
که با واقعیت موجود کامال ،انطباق دارد .این «توصیف هنری،
بیانگر چیزی نیســت که در بیرون از قالب امر توصیف شده،
قرار داشته باشد»؛ بلکه شکل ذاتی خاص خودش را از واقعیت
پیچیده و ســر در گم بیرون میکشــد .در تحلیــل انتقادی
وضعیت فعلی جهان هیچ راه حل روشنی ،هیچ گونه توصیه
«عملی» در این باره ،که باید چه کرد ،به دســت نمیدهد و
هیچ کور سویی هم وجود ندارد .حقیقت را باید در بیرون ،در
آنچه انجام میدهیم ،بجوییم« .ترس از اینکه هنر ،میتواند
دولت را نابود کند ،روی ســیاه و بدبینان ه این اعتقاد است که

هنر به تنهایی میتواند آن را نجات دهد»(دانتو.)106 :1383 ،
جنگ جهانی دوم یکی از خونبارترین درگیریهای انســان
در طول تاریخ بشریت بود .نمیتوان چنین عملی را چنان که
باید و شاید مجازات کرد؛ نمیتوان آن را بخشید و از آن باالتر،
فراموش کرد .زیرا نارضایتــی و دل آزردگی از جرم و جنایت
با برخورد مجازات(انتقام) ،بخشــش ،و فراموش کردن همراه
اســت .قانون قصاص «جرمت را میبخشــم ،ولی فراموش
نخواهم کرد» ،این عطوفت به مراتب ،سرکوبگرانه تر است :من
مجرمی هستم که بخشوده شــدهام؛ تا ابد جرمی که مرتکب
شدهام ،پیش چشمم میآید .زیرا این جرم در معنایی که هگل
برای مجازات قائل بود« ،باطل» و به شــکلی عطف به ماسبق
شونده ،منتفی و پاک نشده است(ژیژک .)167 :1389 ،آلمان
با شکســت ســال  1945دچار فقدان هویت و سرخوردگی
اجتماعی شده بود.
از آنجایی که هنرمندان ،همچون دیگران شاهد رویدادهای
زمان ه خویش هستند ،تغییرات نظام حکومتی ،الزاما ،زندگی
آنان را نیز تحت تاثیر قــرار میدهد .هنرمند از وقایع تاریخی
رنج میکشد؛ بیآنکه رزمنده باشد .البته ،هنرمندی که خود
درون این فاجعه زیست نکرده و تنها شــاهدی دست دوم و
ناظر بر ویرانههای تاریخ ،محســوب میشــود ،مسال ه روایت
کردن فاجعه عطف بیشتری بر شــاهدان عینی فاجعه دارد؛
یعنی کسانی که خود فاجعه را زیستهاند .در این باب آگامبن ،با
بررسی خاطرات نجاتیافتگان زندانهای نازی ،بین دو شاهد
در زبان التین تفاوت قائل میشود .اولی)،(testisکه به معنای
شاهدی است که به شکل مســتقیم در موضوع حضور ندارد
و تنها ناظر بر آن است ،شخص سـ�وم جریان است .و دویمی�(
) ،superstesکه خود بخشــی از موضوع و به شکلی درون آن
زیسته است ،که میتواند بر فاجعه شهادت دهد .به زعم وی،
تنها روایتهای دسته دوم ،میتواند سندی بر این نوع فجایع
باشــد؛ اما تام و کامل نیســت(آگامبن )19 :1396 ،در واقع،
خلق اثر هنری واکنشی به چنین اتفاقاتی با سبک و شیوه خود
هنرمند میباشد .آنسلم کیفر 7و گئورگ بازلیتس 8از جمله
هنرمندانی هستند که هر کدام به شــیو ه خود به رویدادهای
زمان ه خویش واکنش نشان دادند .رویدادها و تحوالت پس از
جنگ ،تاثیرات بسیاری بر جهان هنر گذاشت .سرخوردگیها
و وحشــت پس از جنگ جهانی ،چالشها و مسایل مربوط به
جنگ ســرد ،بحرانهای اقتصــادی و ...از جمله عوامل مهم
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بیرونی بودند که باعث شــدند ،جهان هنر دیگــر تاب بیان
انتزاعی و مینیمــال را نیاورد و بیش از پیــش بیانگر ،همراه
مدافع یــا مخالف سیاســت زمان ه خود باشد(اســتاالبراس،
 .)9 :1397در آلمــان ،آثار و تصویرپردازیهای بســیاری از
هنرمندان در ارتباط با پیامدهای بعــد از جنگ بود .تاثیرات
اکسپرسیونیسم در اکثر آثار این دوره آلمان دیده میشد که با
عنوان نئواکسپرسیونیسم از آن یاد میشد.9
آنســلم کیفر ،یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین هنرمندان
معاصر محسوب میشود که ،ســال  1945در آلمان چشم به
جهان گشود .وی متعلق به نسلی اســت که درست در پایان
جنگ به دنیا آمد و در ویرانههای جنگ بزرگ شــد .آنســلم
کیفر ،انرژی زیاد و بلندپروازی خستگی ناپذیری برای هنر و

تخیل آثارش دارد .بیشتر این انرژی صرف مکانهایی شده
که در آن زندگی کرده است؛ مشکل میشود زندگی و هنرش
را از هم جدا کرد .این نسل از هنرمندان ،شاهد بازسازی آلمان
بودند و درگیر احساس گناهی که بر اثر زخم تاریخی نازیها به
وجود آمده بود .در دور ه بعد از جنگ ده ه  ،60آلمان در سکوت
و انکار در نوعی فراموشی خود خواسته غرق شده بود.
ِ
خشونت فراموشی و گناه رشد کرد؛
کیفر ،در فضایی آکنده از
لذا ،وی شــخصا ،تجربه یا خاطرهای از رژیم نازی نداشت .در
فضای آن روزها چه در خانه و یا مدرســه ،هیچ چیز در مورد
هولوکاســت یا هیتلر گفته نمیشــد و تا حدودی ،در میانه
دهه هفتاد این فضا دچار تغییر شــد؛ با این وجود ،زمانی که
کیفر به مدرسه حقوق وارد شــد و کنفرانسهایی را در مورد
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گذشــته نازی ارائه میداد؛ هیچ کس مشــارکتی نمیکرد.
جامعه آلمــان از پرداختن بــه این موضوع پرهیز داشــت.
تنها بهواســطه رســانههای آمریکایی بود که میتوانستند
چیزهایی را در مورد تاریخ گذشــته کشورشان دریابند .هنر
آلمان -که عمدتا ،فیگوراتیو بود -به انتزاع وارداتی از ســوی
نیروهای اشغالگر(انتزاع غنایی فرانســوی و یا مینیمالیسم
آمریکایی) متمایل شد .کیفر و همدورههای او ،این جریان را
به طور انتقادی محکوم کردنــد .کیفر بر پیچیدگی تاریخی و
کارکرد روایی و ســوبژکتیویته تاکید داشت .در سال ،1969
مجموعهای از خود نگارههایی در مکانهای باستانی اروپایی
عکاســی کرد؛ که بعدهــا با عنوان «اشــغال» 10شــناخته
شدند(تصویر  .)1در این عکسها ،او خود را در حال دادن سالم
نظامی به شیوه نازیها -که از ســال  1945در آلمان ممنوع
بود -درموقعیتهای ساختگی نشــان داد .این سری عکس،
مسیری را نشــان میداد که آثار او را در ده ه  70پیش بردند؛
تا از طریق هنرش ،هویت خود به عنوان یک آلمانی بشناسد.
او در آلمان به این محکوم شــد که قصد دارد ،خاطره نازیسم
را زنده نگه دارد و خشــم خیلیها را برانگیخــت و او را متهم
به فاشیســت کردند؛ کار او به مذاق منتقــدان خوش نیامد
) .(Weikop, 1969: 15آیا کیفر داشــت ســعی میکرد این
قهرمانها را نجات بدهــد و بار گناه را از دوششــان بردارد؟!

در مقابله با واقعیت نازیســم ،کیفر ،به ما یادآوری میکند که
گذشته پاک نمیشود و تخمهای فاشیسم ،استبداد و قدرت،
در روان همه ،تا حدی ،پیدا میشــود .این شــیو ه او بود برای
اعتراض به فراموشی و انکار گذشته.
انکار کردن همان حقوق اخالقی اساسی که برای اعضای جمع
خودمان قائلیم ،در مورد آنان که بیرون از دایره آن قرار دارند،
رفتاری طبیعی برای انسان نیست .بلکه نوعی زیر پا گذاشتن
گرایش اخالقی خود جوشمان اســت .ایــن رفتار متضمن
سرکوب وحشیانه و انکار خود اســت«.انکار بت واره پرستانه
میدانم ،ولی نمیخواهم بدانم که میدانم ،بنابراین نمیدانم»؛
میدانم ولــی از پذیرفتن کامل نتایج ایــن آگاهی خودداری
میکنم و از همین رو ،میتوانم همچنان به گونهای رفتار کنم
که گویی ،نمیدانم(ژیژک.)63 :1389 ،
کیفر ،به عنوان یــک هنرمند جوان ،مدام بــا این زخم باز
تاریخ آلمان ور میرفت .آثار کیفر ،تاریخ ،افســانه ،اسطوره
و فرهنگ قومی را فرا میخوانند .مارک روزنتال ،11کســی
که نمایشــگاهی را برای موزه هنر فیالدلفیا سازمان دهی
کرده بود ،مینویســد« :او به بررســی و فهم تمدن انسانی
گذشــته و حال میپردازد .بهطور کلــی ،از تمهای خاطره
انگیز ،معماری و ترکیب آنها با نمادهای موجود در ادبیات،
فرهنگ ،مذهب ،و منابع تاریخی ،استفاده میکند .بهترین
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انتزاعی بسیاری از تابلوها به شدت موفق بودند.کیفر در واقع،
غنای اندازهای و بصری اکسپرسیونیســم انتزاعی را با سوژه
های معنادار ترکیب کرد؛ قطبهای فرم و محتوا ،واقعیت و
حقیقت ،هنر و زندگی را به هم پیوند داد .وی در آثار اخیرش
از نقاشی دور شــد و معماری را زمین ه اصلی خود قرار داد .او
طرحهایی برای معماری نازیسم ساخت؛ تا یادبودهایی برای
شــخصیتهای مختلف بســازد .این هنرمند ،همچنین ،به
احضار رخدادهای اسطورهای و عبور دراماتیک در طی تاریخ
میپرداخت(تصویر .)3
کیفر به هر شی و کیفیتی ،تناسباتی میبخشید که شایسته
آن باشــند؛ نه بیش و نه کم .او زمانه و ســرزمینش را به هم
پیوند میزند ،هرآنچه را به دســت آوردنی اســت ،به دست
میآورد و هرآنچه را آزمودنی است ،میآزماید .چرخ ه زندگی

تصویر :3آنسلم کیفر  ،شوالمیت ،ترکیب مواد  - 1983اسکاتلند ()420 * 280
(ماخذ.)URL3 :

آثار بزرگ کیفر ،درباره وضعیت انسان ،با احساسات عمیق،
ظرافت تمی پیچیده و پویایی نمــای خارق العاده منعکس
میشوند(Rosenthal, 1988:2).
کیفر خــود را در جنبههای خشــن پیشــینه آلمانی غرق
کرده و سوژه های مشوش و پریشــانی را انتخاب میکرد که
مخاطبانش بــه راحتی ،آنهــا را درک میکردنــد .به طور
مثال ،در «طریقهای خــرد جهانــی»،)1977-1976( 12
خ آلمان به همراه نام
او عکسهایی را از شــخصیتهای تاری 
هایشان ،در یک جنگل طرح بندی شده قرار داد که با آتش و
دود احاطه شده بود(تصویر .)2
کیفر ،که در احساس گناه و وحشت تاریخ آلمان بیشتر غرق
میشد ،به نظرش دیگر نقاشی در قالب متداول پاسخگو نبود؛
او در نقاشیهایش از خاکســتر ،خاک و کاه و آت آشغال و...
با دم دست ترین چیزها ،بی مصرفترین آنها ،آثاری تولید
میکند و به آنها روشنایی و حیات میبخشد .آثار او در اویل
دهه هشتاد به بلوغ رســیدند؛ زمانی که او شروع به استفاده
از مــواد مختلف خارقالعاده کرد که شــامل نفت ،ســرب،
عکس ،چوب برش ،شن و کاه میشــدند .اندازه و پیچیدگی
زیاد نقاشــیها به آنها ،یک حضور موثر مــیداد و ویژگی

او توصیفگر رنج های ســد ه بیستم اســت .هنر را به عنوان
نوعی تراز اخالقی به کار گرفت .به مثابه عامل برقراری تعادل
«موجودیتی که در پیچ و خــم و دگرگونی کلی امور به دور از
دروغ است ،زندگی بخش و ماندگار»؛ آثار کیفر نقاشیهایی
تاریخــی و در عین حــال ،ذهنــی هســتند؛ تصاویری که
انگشــت بر «نقطهای کور» می گذارند؛ جایی که «ناتوانی در
فراموش کردن» و «بی میلی در به یــاد آوردن» با هم تالقی
میکنند(دنچف .)30 :1395 ،به تصویر کشیدن درد انسانی
کاری بس عظیم است.
کیفر با دیدی انتقادی تاریخ و اسطور ه هویت و ملیت آلمانی را
مورد بررسی قرار داد و در این میان ،بیش از همه بر نازیسم و
جنگ جهانی دوم تمرکز نمود .او در مجموع ه «والهاال» ،13در
حدود سال  ،1974چشــم اندازهای تیره و ویران شده در اثر
جنگ یا آتشسوزی را تصویر میکند .قدرت دگرگونی آتش
توســط کیفر ،بارها و بارها ،به عنوان استعارهای برای فرآیند
هنری استفاده شده است(تصویر .)4
در سال  ،1981کاه را به عنوان متریال اصلی در مجموعهای به
کار برد که نام آن را از ترجیع بند یکی از اشعار«پل سالن»،14
شاعر یهودی -که دربار ه قربانیان هولوکاست بود -گرفت .کاه،
به عنوان سمبلی طنزآلود از همین موضوع ،در واقع ارجاعی به
افسان ه رامپلستیلسکین 15بود که کاه را به زر تبدیل میکرد،
دارد(آرچر.)154 :1392 ،
کیـــفر سعی کرده ،خشونت ناشی از سقوط و زوال و انهدام
هویت انسانی و زوال گذشــته پرشــکوه آلمان را در آثارش
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نمایش دهد .با این همه ،آثــار او در خود زیبایی خاصی دارند
که مخاطبین خود را دعوت به دیدار میکند .کیفر در اینباره
میگوید« :در کار هنــری نمیتوانید از زیبایی اجتناب کنید.
شما میتوانید روی موضوعات وحشتناک زیادی کار کنید و
نتیجه خود به خود زیبا از کار در میآید»(وولشالرگر:1393 ،
 .)35هنرمند میتواند معنای جهان را بسازد؛ نه اینکه آن را
پیداکند؛ هنرمند نمیتواند دنیا را نجات بدهد .هنر درست به
انداز ه موضوعش وحشتناک است؛ زیرا در ترسیم وحشت دنیا
ناتوان است؛ و در انتها ،هنر محکوم به زیبایی است.
نقاشی برای کیفر ،فرآیند ساختن و ساختن ،و نه نشاندن یک
سری بازنمایی بر روی بوم محســوب میشد؛ از هرجایی تکه
پاره-هایی را برداشــته و آنقدر آنها را تخریب و از نو بازسازی
میکند ،تا معنایی بدهــد .نئواکسپرسیونیســم نوظهور با
شــیوهای پیکرنما و درونمای ه رمانتیک ،عاطفی ،استعاری و
اسطورهای خود هوای تازهای بود که فضای دلزده از مینیمال و
مفهومی آمریکا به آن نیاز داشت(بقراطی .)95 :1383 ،عالوه
بر کیفر ،هنرمند دیگری که شاهد ویرانیها و تاثیرات مخرب
بعد از جنگ میباشد ،گئورگ بازلیتس است.
در سال  ،1938هانس گرگ کرن 16در شهری کوچک و دور

افتاده در آلمان شرقی به دنیا آمد .هفت سال نخست زندگ 
ی
او ،قبل و هم زمان با جنگ جهانی دوم گذشــت؛ صحنههای
سوختن درســدن در ســال  1945با بمبهای آتش زا را به
خاطر مــی-آورد .که خود آن را چنین توصیف کرده اســت:
«من در یک نظام ویران به دنیا آمدم ،در چشماندازی ویران،
ملتی ویران ،جامعهای ویران») .(Wilmes, 2014: 60او پس
از آموختن مراحل ابتدایی هنــر ،در  ،1956در آکادمی هنر
مشغول به تحصیل شد .روحیه سرکش و عدم بلوغ اجتماعی
بازلیتس ،باعث اخــراج او از آکادمی هنرهــای زیبای برلین
شرقی در همان سال اول تحصیلش بود .قبل از ساخته شدن
دیوار برلین به آلمان غربی مهاجرت کرد .در همین ســالها،
وی به عنوان دانش آموز هنر نام هنری بازلیتس را برای خود
برگزید؛ که نشــان ه آگاهان ه پیوند او با زادگاهش و تاکیدی بر
نسب آلمانیاش بود .در ابتدای فعالیت کاری بازلیتس ،نظریه
حاکم بر جامعه هنری ،انکار محتوا و تاکید بر فرم ناب بود .او
چند سالی را به سرگردانی میان نقاشی انتزاعی بدون فیگور
و نقاشی فیگوراتیو گذراند .سیر فعالیت هنری خود را اینگونه
توصیف میکند« :هنرمند آدمی زادی اســت که پیشرفتش
را میتوان در ســاختههایش نظاره کرد؛ پیشرفت در نظر من
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تصویر :5گئورگ بازلیتس ،شبی با شکوه در زباله دان ،رنگ روغن روی بوم- 63 ،
 ،)180 * 250 ( 1962موزه لودویگ ُ -کلن(ماخذ.)URL7 :

خطی نیســت؛ هیچوقت ،تجربههای فیگوراتیــو یا انتزاعی
جوانی و ســالهای میان ســالی را به طور مطلق پایانیافته
نیافتم؛ انگار در طــول جادهای میان دو شــهر در رفت و آمد
همیشگی باشم(».حسینزاده.)6:1393،
آثار اولیه بازلیتس ،تاثیر گرفته از اکسپرسیونیســم ســنتی
بود ،شیوه کارکردنش با رنگ و وامگیریهای مستقیم وی از
موضوعات آلمان شرقی ،آوارگان ،چوپانان و یاغیان را تصویر
میکرد که گرچه ترســان و ژنــده پوش بودند ،امــا همواره،
نوعی حس قهرمانی سرخوشــانه در خود داشــتند(آرچر،
 .)153 :1392تمایــات نئواکسپرسیونیســتی او به نوعی،
تقابل با ســالهای دشــمنی حکومت نازی با جنبش اولیه
اکسپرسیونیســم بود .آثار بازلیتس ،موجودات بیگانه شده
با تحلیل روانکاوانهای بودنــد ،که محتوای اخالقی در آن ،به
فرمهای نیرو گرفته بدل شــدهاند .تابلوهای او بداعت و شوخ
طبعی دارند؛ اما کامال جدیاند .چنان که خود بازلیتس اذعان
داشته ،این آثار ریشه در تاریخی «ناسالم» دارند؛ تاریخ آلمان
و شاید پیشینه شخصی خودش(امیرخانلو.)91-90 :1397 ،
تالش وی در کژنمایی فیگورها و جســارتش در به کارگیری
رنگ و بیدار کردن شــوق نقاشــانه در هنر اهمیت بهسزایی

دارد .از ویژگیهای آثار او ،احساس تعلیق و نااطمینانی است.
بازلیتس ،بومهای بزرگ اندازه خــود را با رنگهای تند و خام
نقاشــی میکند .در کارهای او ،نوعی خامدستی و خصیصه
ناییو بــودن موج میزند .رفتار خشــن و ظاهرا ،گســتاخانه
بازلیتس به قصد سرپوش گذاشــتن بر کیفیت نازل آثارش
نیســت؛ بلکه در تفننگری متظاهرانه تاکیــدی بر نقصان
میتوان دید .خشــونت آشکار در نقاشــیهایش و ناپختگی
ظاهری یا واقعی ،و مایههای جنســی علنی آنها ،به وضوح،
موید وجه مادی هستی است و بدینسان ،تف به روی یاوههای
آرمانگران ه هنر نجیب و محترم میاندازد .نقاشیهای او آکنده
از صحنههای استمنا ،شکنجه و درد با موضوعهای سردستی،
صور مضحک و کریه میباشــد .این هنرمند دنیا را به صورت
کژنما و پاره پاره و وارونه ،نشان میدهد(بکوال.)527 :1393 ،
نخستین نمایشــگاه انفرادی وی در ســال  ،1963منجر به
رسوایی و جار و جنجال بسیاری شد .تابلوی «شب بزرگ در
زباله-دان» ،همان که کودکی را در لباس متعلق به ســازمان
جوانان نازی ،نشان میدهد -که سرش آب آورده و بزرگ شده
و در حال استمنا میباشد -آشــوبی عظیم به پا کرد .تابلو به
دستور مدعیالعلوم ضبط شد و او به اتهام رواج تصاویر موهن،
محکوم به جریمه نقدی شد .او توانست بعد از دو سال دعوای
حقوقی تابلو را پس بگیرد .البته ،خود هنرمند با نوعی رضایت
خاطر یاد میکند ،پای پلیس به میان آمد؛ بنا به گفت ه خودش،
او برای خلق تابلوهای تحریک کننده و زشت ،تالش زیادی به
خرج داده است(امیر خانلو ()90 :1397 ،تصویر  .)5محققین
هنر او را در گروه «هنر زشت» 17طبقهبندی میکنند.
آثار حجمی او ،مانند نقاشــیهایش از قدرت هیجان باالیی
برخوردارند .برای ســاخت مجسمههایش از یک تنه استفاده
میکند و حتی شــکل و انحناهای اولیه تنه در ریخت نهایی
کار او تاثیر مســتقیم میگذارد .هنر بازلیتس ،از هنر با معنی
مدرنیستی فاصله میگیرد و تمامی نشانههای تاریخ هنری را
نفی میکند .هنر این دهه از تاریخ آلمان ،هنری تلخ و بیانگر
محسوب میشد و این تلخی ،بیانگر تلخی جنگ و صدمات
جبرانناپذیر آن میباشد .هنرمند نئواکسپرسیونیسم درصدد
خلق آثاری بود که همه این اتفاقات را در یک قاب بیان کند.
بازلیتس در ســال  ،1980برای اولین بار مجسمههای چوبی
خود را در بینــال ونیز به مخاطبــان بینالمللی معرفی کرد،
مردی بــا بازویی بر افراشــته؛ کار او در این موقعیت شــوک
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تصویر :7گئورگ بازلیتس ،پرچم قرمز(مجموعه قهرمانها)  ،1965رنگ روغن روی
بوم163*131 .سانتیمتر .موزه ستادل(ماخذ.)URL2 :

تصویر :6گئورگ بازلیتس.بدون عنوان  ،1982چوب لیمو( ،)250*54*21برلین
(ماخذ.)URL8 :

فوقالعادهای ایجاد کرد؛ چرا که اشــارات و حرکات معنیدار
آن ،نشان میداد که او از سنت مدرنیســم به طور کلی ،روی
برگردانده است .مجسمههای او با نفی هرگونه زیباییشناسی
سنتی ،آزاد از هر قید و بندی با استفاده از رنگپردازی خاص
و فرمهایی با پرداخت خام دســتانه ،حالتی بدوی و خشن به
آثارش میدهد(تصویر .)6
در اوایل ده ه  ،60هنر تجریــدی وارده از آمریکا ،در آن روزها،
هم ه زوایای زندگی هنری آلمان را فتح کرده بود؛ اما بازلیتس
همچنان به «نقاشــی موضوعی» میپرداخت .بدن انســان،
محور اصلی کارهای بازلیتس در این زمان بود :پاها و انگشتان
بریده ،اعضای بدن و آلتهای جنسی که با رنگهای کثیف و
تودههای بیشکل مشخص میشد .در این سالها ،آثار او ،به
عنوان «تابو»شکنیهای جنجال برانگیز اجتماعی مطرح شد.
رنگهای بسیار جاندار در کنار مفاهیمی تلخ و گزنده؛ در واقع،
او سعی در بیان تفاوتها و تضادها از طریق سبک منحصر به
فرد خود داشت .او ســعی میکند در آثارش ،شرایط پیچیده
اجتماعی ،فرهنگی و هنری آلمان بعد از جنگ را نشان دهد.

نقاشی انتزاعی آن روزها ،تمام قلمرو هنرهای تجسمی را زیر
سیطره خود گرفته بود و همه جا ،بذر این باور را پراکنده بود
که آن چــه پیرامون نقاش میگذرد و ملموس مریی اســت،
نمیتواند مضمون نقاشی باشد .اما آن چه برای بازلیتس جاذبه
داشت ،آن بود که ،نقاشی انتزاعی با برخی از جنبههای ذهنی
و خاطرات دوران کودکی او ،آســان تر چفت و جور میشد و
میتوانست از طریق شکلهای انتزاعی ،برخی از عناصر تخیل
خود را بر پرد ه نقاشــی راه دهد و چیزهایی را تصویر کند که
کســی قادر به دیدن آن نبوده اســت .بازلیتس ،دریافته بود
که هنر نقاشــی آلمان نبایــد تماما ،وقف نقاشــی انتزاعی و
اکسپرسیونیستی شود؛ بلکه باید به نمایش روایتها و نمادها
نیز بپردازد و هرگز ،نمیتواند مســتقل از نیروهای اجتماعی
که شــخصیت و هویت هنرمند را میســازد -هستی پیداکند).(Welkop, 2018: 765

بازلیتس با نفی شــیو ه متداولی که به تاشیسم معروف بود،
صورت اروپایی اکسپرسیونیســت انتزاعی ،نــه تنها فیگور
را در کادرش وارد کرد ،بلکه از کهــن الگوها و نقشمایه ها و
فرهنگ قوی آلمانی نیز اســتفاده کرد .امــا چوپانان و هیزم
شکنان و شکارچیان آثار بازلیتس ،به طور قراردادی قهرمان
نبودند .گرچه این نقاشــیها ،بعدها ،تحــت عنوان مجموع
قهرمانان خوانده شــدند .بلکه فیگورهــای گل آلود و در هم
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تصویر :8گئورگ بازلیتس ،دوستان بزرگ  .1965رنگ روغن روی بوم250*300 .سانتیمتر .موزه لودویگ،کلن(ماخذ.)URL4 :

شکســته و نمادینی در منظرههای متروک و آشــفته بودند.
قهرمانان نقاشیهای او ،تصاویری از مردان برهنه ،سرافکنده
و پرتشویشی هستند که به حالت ناامیدی بعد از جنگ آلمان
اشاره دارد .بهطورکلی بازتاب خشــونت را با استفاده از بدن
مثله شده و اثر میخها بر دســت و پای قهرمانان نمایش داده
است(تصویر.)7
تصویری که در ســال  1965به نام «دوســتان بزرگ» خلق
کرد ،نماد نسلی اســت که بازلیتس در میان آنان میزیست و
توصیف شــرایط موجود آلمان آن روزها میباشد .دو دوست
دستان داغ خورد ه خود را در دست هم میگذارند .دو دوست
که از یک نسل هســتند؛ از نسل «تروریســم فرقهای» نسل
«سیاستهای زیست محیطی» و نسل «انقالبها و مبارزات
دانشجویی» .آنچه آن روزها نقاشی میکرد ،استعاره شرایط
حاکم بر سرزمینی بود که در آن زندگی میکرد .آلمانی دوپاره
و هرپاره بر ضد پاره دیگر .شکســت در جنــگ ،ویرانیهای

هیتلر ،فجایع آشــویتس و هولوکاســت و پس از آن داستان
غمانگیز دیوار ،کشور را تبدیل به جایی میکرد که حس تعلیق
و نا امنی در آن موج میزند .از ویژگیهای آثار او در این دوره،
حس نااطمینانی از انسانیت و کوچک کشیدن سرها ،استعاره
ج فهمیهای انسان مدرن میباشد(قرهباغی)54 :1379 ،
از ک 
(تصویر .)8
بازلیتس -که از هنرمندان پس از جنگ جهانی دوم محسوب
میشــود -دوران جنگ و ویرانیهای پس از آن را به خوبی،
درک کرده و توانسته است آنها را در کارهای خود منعکس
کند .ویرانههای عظیم هیتلری ،کشور را مانند بدنهای آثار
او ،تکه پاره و ویران کرده و از آن نسلی بیهویت ساخته بود و
دچار نوعی چندپارگی شده است .سرهای کوچک و بدنهای
بلند و کشــیده رها از هر گونه تناســب متعارف و اعوجاج و
تعریفهای موجه و نا موجه از قواعد بازی مدرنیستی آن روز
بود .بازلیتس ،ســرانجام در ســال  ،1969سبک اختصاصی
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تصویر :9گئورگ بازلیتس،گروه کر پل 1983 ،رنگ روغن روی بوم .)450*280( ،مجموعه خصوصی.

خود را یافت و به نقاشی پردههایی پرداخت که مضامین آن را
وارونه نقاشی میکرد .وی اعتراضات خود را به مناسبات جهان
با وارونه کردن عناصر آن میکند .آثار بازلیتس ،ایماژ نمادین
جهانی اســت که امروز بســیاری از عناصر آن یا وارونه شده
است و یا وارونه نمایانده میشود .بازلیتس ،پرده های عریض
و طویل خود را با رنگ های تند و تابناک نقاشی میکند .یکی
از انگیزههایی که بازلیتس را به گزینش این شــکل از نقاشی
واداشــت ،آن بود که او آلمانی است و از نقاشی آلمان همیشه
انتظار میرفته است که اکسپرسیونیستی باشد .در تالش بود
هنرش ،بی آنکه پای در بند اینگونه هویتیابیهای استوار
بر سنت باشــد ،به ضدیت و انکار آشکار ســنتهای هنری
ســرزمینش هم تعبیر نشــود .وارونگی فیگور ،نماد و نهایت
تضاد با مفاهیم هنجارگذار و تاکیدی است بر سلسله مراتب
و رابطهای میان فیگور و فضا و نوعی ارجــاع روایی که در آن،
فیگور در عین حال که به مثاب ه ابزاری برای طبیعی نمایی به
کار گرفته میشود ،ابزار تاکید ورزیدن بر تصنعی بودن نقاشی
هم هست .بازلیتس ،ســعی دارد که با وارونه کردن فیگورها،
آنها را از بسیاری از پیوندهای متعارفبرهاند ،که افقی تازه و
حتی گسترده تر از پیوندهای پیشین باز میگشاید و تصویری
از جهان وارونــه و چندپار ه امــروز را به نمایــش میگذارد.
به گفت ه منتقدان ،هــدف بازلیتس از «تکــرار این وارونگی

ســرگیجه آور» در اغلب آثارش ،نشان دادن تاثیر تغییر زاویه
دید بر نگاه و برداشت تماشاگر اســت و تاکید بر اینکه همه
چیز نسبی اســت ،و هر چیزی را میتوان از زوایای گوناگون
بررسی کرد .وارونگی عناصر درون تابلو ،بازخوانی جدیدی از
کلیشه را میسر میسازد ،آن را میشکند و بازپردازی میکند؛
بدینسان کلیشه از معنا تهی میشــود ،تا دوباره معناسازی
شود .او میکوشد تا از راه وارونه کردن و انتزاعی کردن عناصر،
ساختار تابو را بشــکند .او در بیان ناهمسانسازی و وارونگی
عناصر خود میگوید« :من امروز آگاهی دقیقی از حالت چیزها
ندارم و شاید وارونه نقاشی کردن فیگورها درستترین شکل
بازنمایی آنها باشد .وارونه کردن فیگورها ،آنها را از بسیاری
از پیوندهای متعارف رهایی میدهد»(همان()56 :تصویر .)9
هنر دیگر الزم نبود در نیمه دوم قرن بیستم خودش را محدود
به هنر زیبا یا هنر واال کند .بلکه میتوانســت در جای خود از
مصالح و موضوعات و تکنیکهای فرومایه تر و یا صنایع دستی
اقتباس نماید .هنر از پیشــرفت گام به گام رهایی یافت و در
نتیجه آزاد بود ،تا منبع الهام خود را در هر جایی جستجو کند.
بی شک ،نوعی نوســتالژی در این ترانس آوانگارد ،که اغلب
به نوعی اکسپرسیونیسم خوانده میشد ،نهفته بود .هنر این
دوره ،هنرمندان ،محققان ،مجموعهداران و منتقدان همگی
حول مسایل اجتماعی عرض اندام میکردند.
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جدول  :1رویکرد مقاله را در آثار مورد بررسی ،نشان میدهد(ماخذ :نگارندگان).
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باززایی ریشههای خشونت در آلمان پس از جنگ جهانی دوم با تکیه بر آرای اسالوی ژیژک (مطالعه موردی :آنسلم کیفر -گئورگ بازلیتس)

نتیجهگیری
با تحلیــل دادهها و تطبیــق آنها با آرای خشــونت ژیژک
این فرضیه به بارنشســت که در آثار کیفــر و بازلیتس ،هنر
وسیلهای برای بازتاب عناصر درونی شــده خشونت پنهان
محســوب میشــود و تبیین جایگاه فرم ،به مثابه عنصری
داللتگرا در پیشبرد اعتراض است .یافتهها بیانگر این است
که هنرمنــدان ،راوی صحنههایی بودند که بــا آن مواجه ه
مســتقیم نداشــتند و با نگاهی آرمانی و اســطورهپردازی
نمادین آثارشــان را به تصویر کشــیدهاند .هنر ،ابزاری کارا
و تاثیرگذار اســت که ارتباط مســتقیم و یا غیر مســتقیم
با اندیشــه ،جهان بینی و شــرایط حاکم بــر جامعه برقرار
میکند و در راســتای تحوالت اجتماعی شکل گرفته و معنا
و مفهوم پیدا میکند .به بیان ســاده ،مســاله آن است که
نســل بعد از جنگ جهانی دوم -که جوانی خود را در فضای
رفاه و مصرفگرایی تازه شــکل یافت ه دهه  1950ســپری

کردهاند -امــکان آن را یافتهاند در ایــن فضای برخورداری
نســبی ،ارزشها و جهان ساخت ه نســلی را -که از نظر این
جوانان مسئول جنگ جهانی دوم ،نابرابریهای اجتماعی و
بحرانهای معاصر در نقاط مختلف جهان بودند -بازاندیشی
کنند؛ که نتیجه آن ،نســل جدید جوانانی را وارد عرصه کرد
که دیگر نمیتوانســتند ،همچون نســلهای پیش از خود،
زیبایی(هنر) ،حقیقت(فلسفه) و دیگر «ارزشهای انسانی»
را جدای از واقعیت هــای عینی ،مــادی و زمخت تاریخی
آکنده از نابرابری و خشــونت ببینند و احســاس بیگانگی با
جهان پیرامونشان داشتند .از ســوی دیگر ،یافتههای این
تحقیق نشــان میدهد،اثر هنری با وجود اینکه همیشه در
طول تاریخ هنر ،با امر زیبا همرا بوده ،برای بازنمایی زشتیها
و نابرابریها ،عقیم اســت .زیرا اثر هنری از سوی مخاطب،
زیبا تلقیشــده و این بــرای هنرمند معترض به شــرایط
اجتماعی ،نوعی شکست محسوب میشود.
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The ferocity of war and its aftermath in a society does not end at a specific
time but runs through the history. For a long time, artists keep reflecting the
terrors, humiliations and frustrations caused by wars in diverse forms of art.
Postwar events and developments left a profound impact on the world of
art. Post-World War and frustrations, Cold War challenges and concerns,
economic crises, etc. comprised some of the major external elements that
made the world of art no longer tolerate conceptual and minimal expression and agree or oppose to the politics of its time. Even the humiliations
and frustrations of war was manifest in various forms of art for a long time.
Just like others, the artists were witness to the cruelties of their time and
suffered although they were not soldiers. In such circumstances, creation
of artworks was a reaction to such events in the artists’ style. Anselm Kiefer
and Georg Baselitz are among those artists each of whom have responded
to the life events in their own specific way. In Germany, many artworks were
created to portray the aftermaths of war in a new style influenced by expressionism. Such style is referred to as ‘neo-expressionism’.
Employing descriptive-analytical method of research conducted through the desk study of library resources, the study at
hand surveys the effects of war on the works of artists who created their artworks under the influence of the turbulent postwar period. Moreover, it seeks to illustrate how the consequences of suppression, such as violence, are portrayed in works
of art. Through examining the form and content of the works of artists who have only seen the postwar ruins, the paper analyzes how social and political conditions can affect the works of artists of one specific era and beyond.
Keywords such as violence, necessity, deficiency, etc. used to analyze artworks are generalizations that can be derived from
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an author’s point of view in artworks. Hence, no criticism is absolute and artworks require repeated surveys and reviews in
the framework of social, cultural, political and artistic developments. Evolution in the world of art world calls us to review the
art of the past eons.
This study seeks to take a closer look at the works of the two German artists using Žižek’s commentary on violence. The main
purpose of this paper is to examine the hidden origins and aspects of violence in the works of postwar German artists based
on Žižek’s viewpoints. In fact, the research mainly aims to address this question that how a human being suppressed by and
humiliated in war, engages in the world of art.
Artworks are ever involved in politics and social affairs whether consciously or unconsciously, explicitly or implicitly. Apparently, this is not a new or even a contemporary phenomenon. If politics is considered a matter of power or relevance, every
work of art, even the most conceptual one, is linked to its own contemporary politics and is its product. Wars do not necessarily commence and conclude at a certain point of time; contrariwise, they engage with the cultures and societies for successive periods.
Reflection of personal human experiences such as pain, grief, rage, and the like, for which there is no external equivalent,
constantly make the contemporary artist face this question that whether such experiences can be demonstrated as art objects.
The outcomes of this paper indicate that art is an effective and influential tool that communicates directly or indirectly with
human thought and worldview as well as the society conditions. It is within the developments of the society that art currents
are shaped and it is in the same ambience that they find meaning. But since the work of art has ever been considered beautiful throughout the history of art, it has been unable to portray ugliness and inequality, because for the audience, a work of art
is beautiful and this accounts for a kind of failure for an artist who protests against social conditions.
Key Words: Violence, War, Germany, Slavoj Žižek, Anselm Kiefer, Georg Baselitz.
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